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يج�س��د الفن��ان اأحمد رزق �سخ�سي��ة الرئي�س الإ�سالمي 
املع��زول حممد مر�س��ي بفيلم "اأيام الغ�س��ب والثورة" 
الذي كتبه الكات��ب الكبري وحيد حامد.  وينتمي الفيلم 
لنوعية الأفالم ال�سخمة على امل�ستوى الإنتاجي ويتم 
ت�سوي��ره حت��ت اإدارة املخرج حممد �سام��ي.  وهو اأول 
عمل يتناول الأح��داث ال�سيا�سية التي حدثت يف م�رص 
ما ب��ن ثورتي 25 يناي��ر 2011 و30 يونيه 2013 
علم��ًا اأنه يجم��ع يف بطولته نخبة م��ن الفنانن منهم 
اأحم��د ال�سق��ا واأحم��د بدي��ر.  يذك��ر اأن��ه مل يت��م حتديد 
موع��د لعر�سه حت��ى الآن ومل ُتع��َرف التفا�سيل حول 
امل�ساركن فيه.  علم��ًا اأن كاتبه ا�ستغرق يف حت�سريه 
عدة �سن��وات، حيث اأن��ه يتناول الأح��داث الهامة التي 

وقعت خالل تلك الفرتة. 

ذك��رت و�سائل اإعالم عاملّية، اأّن جنمة تلفزيون الواقع 
كورتن��ي كاردا�سي��ان ق��د دخل��ت يف عالق��ة غرامّي��ة 
جدي��دة م��ع �ساّب عرب��ي.  ومتّكنت عد�س��ات كامريات 
البابارات��زي م��ن التق��اط �س��ور للنجم��ة البالغة من 
العم��ر 38 عاًما، وهي يف اأح��د �سوارع لو�س اأجنلو�س، 
برفقة ال�ساب، وهو عار���س الأزياء اجلزائرّي الأ�سل، 
يون���س ب��ن دجيما البالغ م��ن العم��ر 23 عاًما. وجاء 
يف التقاري��ر، اأّن كورتن��ي تواعد يون�س الذي ي�سغرها 
ب�15 عاًما، منذ اأ�سه��ر عّدة، وذلك بعد اأن التقيا للمرة 
الأوىل يف �سه��رر اأكتوبر/ت�رصي��ن الأول عام 2016. 
ي�س��ار اإىل اأّن عالق��ة كورتن��ي خرج��ت اإىل العلن، بعد 
اأ�سابي��ع فقط على ارتباط حبيبها ال�سابق ل�"9 اأعوام" 

ووالد اأطفالها ال�3.

تخّل��ى املطرب �سامو زين ع��ن و�سامته املعهودة ورّقته، 
وحت��ّول اإىل بلطج��ي يحمل عاه��ة م�ستدام��ة يف وجهه ، 
بعدم��ا ن�رص �سورة م��ن كوالي�س ت�سوي��ر م�سل�سله اجلديد 
"طعم احلياة"، ووّجه �سامو تهديًدا للجميع، باأّن منطقة 
الت�سوي��ر �ست�سه��د معرك��ة دامي��ة، وق��ال: "الل��ي خايف 
يروح".  �سامو ن���رص �سورته املثرية عرب ح�سابه الر�سمي 
مبوقع الفي�س بوك، وعّلق قائاًل: عندما يتحّدث الفتّوة كّلو 
ي�ستمع، مدام هّي ك��دة يبقى قرارنا ، اإننا نقفل املعادي، 
كّل��ه يخّل��ي بال��ه . ُيذك��ر اأّن م�سل�س��ل طع��م احلي��اة ميتد 
ل�ست��ن حلق��ة، ومتّثل كّل ث��الث حلقات ق�س��ة منف�سلة، 
ويق��وم �سامو بت�سوير ق�سة الفتّوة مع النجمة عال غامن، 
والفنان��ة رمي الب��ارودي، وم��ن املقرر عر�س��ه قريًبا عل 

�سا�سة قناة احلياة.
ذكرت و�سائل االعالم الرتكية اأن النجم كيفان�ش تاتليتوغ املعروف مبهند ُيغ�سب توبا بويوك�ستون ومينعها من العمل , ب�سبب تاأخري كيفان�ش ملدة 
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

االن , وملتابع����ة اخ����ر امل�ستج����دات الت����ي تظه����ر على ال�ساح����ة العراقي����ة والعربية 
 )ALJOURNAL ( ) والعاملية , وخلدمة االخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال

عرب االجهزة الذكية : 
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ش بن����ا, واأي�سًا الدخ����ول اإىل اأي �سفحة وق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأو برنامٍج مع����ن واأي�س����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�س����ة, كما ميكنك 
م�سارك����ة اخل����رب اأو اإع����ادة ن�سره على ح�سابات����ك اخلا�سة على �سب����كات التوا�سل 

االإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

  

طرح��ت الفنانة جنوى ك��رم اأغنية جديدة من األبومها املرتقب 
"مني الك" وبذلك تكون قد اأ�سدرت ثالث اأغنيات منه خالل 
اأي��ام قليلة، علم��ًا اأنها كانت ق��د طرحت قبلها ث��الث اأغنيات 
اأخ��رى. جن��وى ك��رم كانت ق��د اأ�س��درت قب��ل يوم��ن "اآه من 
الغ��رام" م��ن كلم��ات مي�س��ال جح��ا واأحل��ان جوزي��ف جحا، 
وقبله��ا "الدني��ي حتديت" من كلمات منري ب��و ع�ساف واحلان 
و�س��ام الم��ري وتوزيع ط��وين �سابا. ولقد اإخت��ارت جنوى كرم 
"من��ي اإلك" عنوانًا لهذا الألبوم، كاإه��داء منها لروح �سقيقها 
احل��اج نقول ال��ذي اأ�رصف على الألب��وم قبل رحيل��ه، علمًا اأن 
ه��ذا الألبوم يحمل الرقم 20 يف م�سرية جن��وى كرم الغنائية. 
ويب��دو اأن وف��اة �سقيق جنوى املفاجئ��ة جعلتها، ت�ستعجل يف 
اإ�سدار الأغنيات الواحدة تلَو الخرى، خ�سو�سًا وانها اإعتكفت 
فنيًا بعد رحيله، ورمبا كانت تريد اإعتماد ا�سرتاتيجية خمتلفة 
يف اإ�س��دار الأغنيات، ولكن موت احلاج نقول املباغت، األزمها 
تغي��ري خمططها. جن��وى كرم ب��داأت بحملة ترويجي��ة لالألبوم 
اإنطلق��ت من ب��ريوت وم�رص حيث من املتوق��ع اأن يب�رص النور 
خ��الل الأي��ام القليلة املقبلة، ورمبا يك��ون املوعد يف 25 من 
�سه��ر اأيار\مايو اجلاري، لن امللح��ن و�سام المري، با�رص منذ 
يوم��ن بالإعالن عن مفاجاأة فنية به��ذا التاريخ، عرب تغريدة 
يكت��ب فيه��ا: "25 اأي��ار 2017 كلن��ا ناطري��ن ما ح��دا ين�سى 

هالتاريخ".

ي�ستعر���س الفنان ح��امت العراقي ذكريات��ه وجوانب من حياته 
ر لأح��دث اأعمال��ه م��وال "ع�س��ق بغ��دادي".  يف الكلي��ب امل�س��وَّ
وه��ي امل��رِة الأوىل الت��ي ي�سّور به��ا كليب مل��وال، متعاونًا مع 
املخ��رج امل���رصي جمي��ل جمي��ل املغازي. ولق��د ُط��ِرَح الكليب 
م��ن اإنت��اج وتوزي��ع روتان��ا لل�سوتي��ات واملرئي��ات، وت�سمن 
ق�س��ًة قام باأدائه��ا ومتثيلها "العراقي" نف�سه ع��ن �ساٍب عراقي 
م�ساف��ر يتذكر اأهل��ه واأ�سدقائه وحبيبته يف بغ��داد، من كلمات 
ال�ساع��ر ح�س��ن ال�رصيف��ي، واإختاره��ا من ب��ن اأغني��ات األبوم 
"حامت العراقي 2017" الذي �سدر موؤخراً. من جهٍة اأخرى، قام 
"العراقي" بجولٍة عربية، اأحيا فيها جمموعة حفالت بداأها يف 
القاه��رة، اأتبعها بحف��ٍل اآخر يف مدينة اأربيل، ثم عاد اإىل بريوت 
وق��ّدم حف��اًل غنائيًا، قبل اأن يع��ود اإىل دبي الت��ي �سُيحيي فيها 
حف��اًل اآخ��ر. هذا وي�ستع��د اأي�سًا لعر���س فيديو كلي��ب اآخر قريبًا 
م��ن اأغنيات الألبوم اجلدي��د 2017، بعد اأن انتهى من ت�سويره. 
واأ�سب��ح بعملي��ة املونت��اج والإخ��راج، اإل اأن��ه مل يق��رر موع��داً 
لعر�س��ه وبثه حت��ى الآن. علم��ًا اأن الألبوم �س��م خم�سة اأغنيات 

وموالن اإثنن.

نجوى كرم تهدي ألبومها الجديد 
إلى ئروح شقيقها 

حاتم العراقي يطلق أول كليب 
مصور لـ"عشق بغدادي"


